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‘ตะวันลวง’ เป็นนวนิยายที่ ฌรัณฌา ได้ใช้ความพยายามเขียนขึ้น
ด้วยความตั้งใจอีกเรื่องหนึ่ง เริ่มจากวางตัวละครสำคัญ สร้างพล็อตใหญ่
และย่อย สร้างที่มาของปมปัญหาต่างๆ ให้ผู้อ่านติดตามอย่างสลับซับซ้อน
ปมหลักของตัวละครก่อผลกระทบเป็นระลอกคลืน่ ความแค้นถูกชำระกันเป็น
ทอดๆ โดยการสร้างเหตุการณ์ให้สอดคล้องกับเหตุผลแวดล้อมบุคคลนั้นๆ
นวนิยายเรือ่ งหนึง่ ๆ เมือ่ อ่านอย่างสนุกสนานบันเทิงอารมณ์แล้ว หาก
ทบทวนดูให้ดี จะพบสาระซ่อนอยู่มากมาย ดังตัวอย่างและความประพฤติ
ของตัวละครใน ‘ตะวันลวง’ ทีท่ ำให้เราขบคิดตามถึงคนทีจ่ มอยูก่ บั อดีตอันรันทด
จะก้าวไปข้างหน้าก็ตอ้ งลากเอาอดีตทีเ่ จ็บปวดนัน้ ไปด้วย เอือ้ มคว้าความสุขก็
คว้าไม่ได้ เพราะถูกถ่วงไว้ด้วยความทุกข์ตลอดเวลา ไม่เคยได้รับสิ่งดีๆ ที่
หวังและรอคอย อนาคตจึงเป็นภาพลวง ไม่อาจครอบครองได้สักที
หวังว่าชั้นเชิงของมนุษย์ใน ‘ตะวันลวง’ จะทำให้ผู้อ่านเพลิดเพลินกับ
การแกะรอยตาม สามารถมองทะลุบาดแผลของตัวละครเหล่านั้นอย่างมีใจ
กรุณาและเปี่ยมด้วยมนุษยธรรมมากที่สุด

จากใจผู้เขียน
ฌรัณฌา

ทำไมจึงเป็น ‘ตะวันลวง’
นิยายเรือ่ งนีเป็
้ นเรือ่ งของเด็กหนุม่ ทีต้่ องพลัดพรากจากครอบครัวทีแ่ ท้
จริง แต่แล้ววันหนึ่งมีโอกาสได้พบกับผู้ให้กำเนิดอีกครั้ง หากแต่โชคชะตา
กลับเล่นตลก ทำให้ต้องเลือกเพือ่ ให้ทุกคนได้รับสิง่ ทีดี่ ทีส่ ดุ โดยไม่คิดเลยว่า
สิ่งที่ดีที่สุดในวันนั้น จะนำเขาและอีกหลายชีวิตไปพบกับชะตากรรม ที่ถูก
ลิขิตไว้ด้วยรอยแค้น และแรงชัง…
ชีวิตหนึ่ง…เลือกที่จะเสียสละเพื่อคนอื่น
ส่วนอีกชีวติ หนึง่ นัน้ กลับหวงแหนความสุข และทำทุกอย่างเพือ่ ตัวเอง
มาตลอด
สองชีวติ ต้องเผชิญหน้ากัน ท่ามกลางความรักและความเกลียดชังของ
คนรุน่ ก่อน ด้วยเรือ่ งราวทีซั่ บซ้อนซ่อนเงือ่ น เป็นปมปริศนาของชีวติ ของคน
ถึงสามรุน่ ก่อให้เกิดความแค้นทีไม่
่ ต่างจากไฟ ซึง่ พร้อมจะแผดเผาทุกคนที่
ขวางหน้า ไม่เว้นแม้แต่คนในครอบครัวเดียวกัน
ความสุขของบางคนคือ ความยิง่ ใหญ่ และการก้าวไปสูจุ่ ดสูงสุดของ
ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทอง อำนาจชื่อเสียง และการยอมรับ จึง
พยายามดิ้นรนไขว่คว้าที่จะได้เป็นเจ้าของ หากแต่สุดท้ายความสุขเหล่านั้น
ก็เป็นเพียงแค่ภาพลวงตา เพราะไม่มีความสุขที่แท้จริง ซึ่งถูกสร้างขึ้นมา
จากความเกลียดชัง
ทัง้ หมดนี้ จึงเป็นทีมา
่ ของ… ‘ตะวันลวง’ นิยายเรือ่ งล่าสุด ซึง่ ใช้เวลา
เขียนนานมากกว่าสองปี กว่าจะได้พิมพ์รวมเล่มสำเร็จ ด้วยตัวละครทีมี่ มาก
และทุกตัวล้วนมีความสำคัญกับเรือ่ ง จึงเป็นเรือ่ งไม่ง่ายเลยทีจะ
่ สร้างเรือ่ งราว
ให้แต่ละตัวนั้นมีความโดดเด่นไม่น้อยไปกว่ากัน

ตะวันลวง
๕

‘ตะวันลวง’ …เคยตีพิมพ์เป็นตอนๆ ในนิตยสารหญิงไทย ซึง่ ปิดตัวลง
ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจทีซบเซา
่
และวิวฒ
ั นาการของการอ่านของผูบริ
้ โภค
ทีเปลี
่ ย่ นไป โดยในขณะนัน้ เรือ่ งราวเพิง่ ดำเนินไปได้กว่าครึง่ เรือ่ ง ผูเขี
้ ยนจึง
ตั้งใจที่จะเขียนรวมเล่มเลยทีเดียว โดยได้ทำการอ่านทบทวน และแก้ไข
ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเรื่องราวบางส่วนให้เข้มข้นขึ้น เพื่อให้ตะวันลวงที่อยู่ใน
มือผู้อ่านทุกท่านนั้นออกมาสมบูรณ์ และสนุกที่สุด
จากวันแรกทีเริ่ ม่ เข้ามาเป็นคนเขียนนิยายเต็มตัว นับตัง้ แต่นิยายเรือ่ ง
สะใภ้กาฝาก ได้รับการตีพิมพ์ และได้ถูกนำไปทำเป็นละครโทรทัศน์ ทำให้ผม
ได้มีโอกาสสร้างสรรค์ผลงานขึน้ มาอีกหลายเรือ่ ง ทัง้ นิยาย และพล็อตให้กับ
สถานีโทรทัศน์เพือ่ ไปทำละคร ในนามปากกา สีชาติ และ ฌรัณฌา สิง่ หนึง่
ที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนมากที่สุดก็คือคำขอบคุณ…
ขอขอบคุณสำนักพิมพ์เพือ่ นดี, บริษทั อักษรโสภณ จำกัด และพีน่ อ้ ง
ในกองบรรณาธิการทุกท่าน ทีให้
่ โอกาสผมได้ทำในสิง่ ทีฝั่ นไว้ ช่วยให้คำแนะนำ
เป็นทีปรึ
่ กษาทีดี่ เสมอมา และขอขอบคุณนักอ่านทุกท่าน ทีให้
่ การสนับสนุน
และติดตาม ซึ่งเป็นกำลังใจที่สำคัญมากในการทำงานชิ้นต่อไปออกมาอีก
เรื่อยๆ…
ขอบคุณมากครับ…
มกราคม ๒๕๖๐

ตะวันลวง
ฌรัณฌา

หลายคนมักดิ้นรนไขว่คว้า เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวตน และความยิ่งใหญ่
แต่จะมีใครเข้าใจว่าการได้ไปถึงสิ่งที่มุ่งหวังนั้น ไม่จำเป็นต้องทำร้ายใคร
แสงตะวันไม่ได้สาดส่องเพื่อเผาผลาญ…
บรรยากาศภายในโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดสมุทรสงครามคึกคักเป็น
พิเศษ เพราะมีงานแข่งขันวิ่งสามัคคี ที่จัดขึ้นทุกๆ สองปี เพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในกลุม่ บรรดาโรงเรียนทีเข้
่ าร่วมต่างส่งตัวแทนเพือ่
ชิงชัยในแต่ละประเภทการแข่งขัน และแบ่งเหรียญทองกันไปอย่างทั่วหน้า
จนเหลือประเภทกีฬาสุดท้ายคือการวิ่งแข่งหนึ่งร้อยเมตรชาย ซึ่งถือว่าเป็น
ไฮไลต์ของงานปีนี้
ใกล้ถึงเวลาเริม่ การแข่งขันเต็มทีแล้ว…เสียงเชียร์ของแต่ละโรงเรียนจึง
คึกคักขึ้นกว่าเดิม หลังจากปล่อยให้ผู้มาเยือนได้โชว์การเต้นประกอบเพลง
เชียร์จนเสร็จเรียบร้อย บรรดาเชียร์ลีดเดอร์สาวน้อยจากเจ้าภาพก็ออกมา
ประจำที่ และวาดมือโชว์ลีลาอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึง่ ไม่ต่างจากกองเชียร์ทมี
อื่นๆ แต่สักพักก็เปลี่ยนจากท่าวาดมือที่คุ้นตาไปเป็นการเต้นแบบสุดเหวี่ยง
ตามจังหวะเพลงลูกทุ่งที่กำลังดังในยุคนี้อย่างไม่ห่วงสวย เรียกเสียงฮือฮา
และเพิ่มความสนุกสนานให้กับงานได้เป็นอย่างมาก…
จนเมือ่ การแสดงสิน้ สุดลง เสียงประกาศก็ดังขึน้ ว่า การแข่งขันวิง่ ร้อย
เมตรชายจะเริ่มในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้า…
“เร็วๆ พวกเธอ เค้าจะเริ่มแข่งกันแล้วนะ”
เสียงใครคนหนึ่งในกลุ่มนักเรียนหญิงที่กำลังวิ่งลงมาจากอาคารเรียน
ดังขึ้น ความสดใสของเด็กสาวที่เริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นนั้น ดึงความสนใจจาก
นักเรียนชายกลุม่ ใหญ่ในโรงเรียนเดียวกันจนต้องหันมาแซว แต่บรรดาสาวๆ
กลับวิ่งเลยผ่านไปอย่างไม่ใส่ใจ

ฌรัณฌา
๑๐

“เอ๊ะ…มีใครเห็นน้ำมั้ย” มีคนเพิ่งสังเกตเห็นว่าสมาชิกในกลุ่มหายไป
“กลับไปแล้ว แทนที่จะอยู่เชียร์พี่ตัวเองแข่ง ไม่รู้จะรีบกลับไปไหน”
“อ้าวเหรอ…ช่างเหอะ เดี๋ยวฉันจะเป็นกำลังใจให้พี่รวีเอง”
ณัชชา…เด็กสาวหน้าตาสวยกระหยิม่ ยิม้ ให้ตัวเอง แล้วพาเพือ่ นๆ แทรก
ตัวเข้าไปใกล้จุดปล่อยตัวนักกีฬา สายตาทุกคูต่่ างพุง่ ความสนใจไปทีน่ กั กีฬา
ของโรงเรียนเจ้าภาพเป็นพิเศษ
“นั่นไงพี่รวีอยู่นั่น…”
ณัชชาชีให้
้ เพือ่ นๆ มองไปทีวงศ์
่ รวี หรือทีใครๆ
่ เรียกว่า…รวี เด็กหนุม่
ผิวสองสี ใบหน้าคมเข้ม รูปร่างสูงโปร่ง กำลังอุน่ เครือ่ งด้วยการวิง่ เหยาะๆ
อยูกั่ บที่ เขาเป็นตัวเก็งทีท่ กุ คนคาดว่าว่าจะได้เหรียญทองปีนี้ ทันทีทีวงศ์
่ รวี
ออกมายืนประจำที่จุดสตาร์ต เสียงเชียร์ก็ดังขึ้นจากรอบข้าง รวมทั้งกลุ่ม
เด็กสาวที่อยู่แถวหน้าซึ่งพากันส่งเสียงกรี๊ดลั่น และสาวน้อยหน้าตาดีที่สุดใน
กลุม่ ก็ตะโกนแล้วโบกมือให้กำลังใจเขาอย่างออกนอกหน้า ก่อนจะหัวเราะคิก
คักเมื่อถูกเพื่อนๆ แซว
“เก็บอาการหน่อยมั้ย…ยัยเฟิร์น”
“ใช่ๆ ออกนอกหน้ามากเลย…”
ณัชชายิ้มกว้างยอมรับอย่างไม่สะทกสะท้าน พร้อมกับลอยหน้าสวน
กลับไปอย่างอารมณ์ดี
“อิจฉาหรือยะ…”
“ไม่กล้าหรอกย่ะ เขารูกั้ นทัง้ โรงเรียนแล้วว่าหัวหน้าแก๊งนางฟ้า ปลืม้
พี่รวีมากขนาดไหน”
ณัชชายิ้มรับอย่างภาคภูมิใจกับคำชมแกมประชด เพราะความรู้สึกที่
ผลิบานในใจดัง่ ดอกไม้แรกแย้ม ทำให้มองทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมด สายตา
ทีส่่ งไปถึงเด็กหนุม่ รุน่ พีที่ เพื
่ อ่ นๆ กำลังเอ่ยถึง จึงเต็มไปด้วยความชืน่ ชมอย่าง
ไม่ปิดบัง
หล่อนรูจ้ กั กับวงศ์รวีมานานกว่าใครในโรงเรียนนี้ เพราะทัง้ สองมีบ้าน
อยูติ่ ดกัน ครอบครัวมีความใกล้ชิดกันตัง้ แต่รุน่ พ่อแม่ เด็กๆ รุน่ ลูกก็เห็นหน้า

ตะวันลวง
๑๑

กันมาตั้งแต่เล็ก และความสนิทสนมที่เริ่มต้นจากการได้เล่นสนุกตามประสา
ก็ค่อยๆ เปลี่ยนไปตามวัยโดยไม่รู้ตัว ณัชชาไม่เคยปฏิเสธความรู้สึกที่เกิดขึ้น
แต่ทีน่่ าขัดใจก็คืออีกฝ่ายกลับมองเห็นหล่อนเป็นเด็กอยูเสมอ
่
ทัง้ ทีอี่ กปีเดียว
ก็จะเปลี่ยนมาใช้คำนำหน้าว่า ‘นางสาว’ แล้ว
เสียงเรียกนักกีฬาให้เข้าประจำทีดั่ งขึน้ บรรดากองเชียร์พากันเงียบเพือ่
ให้นักกีฬามีสมาธิ และเมื่อเสียงนกหวีดปล่อยตัวดังขึ้น นักกีฬาทุกคนก็พุ่ง
ตัวไปข้างหน้าอย่างสุดแรง ท่ามกลางเสียงเชียร์ที่ดังกึกก้องไปทั่วบริเวณ…
***
แสงแดดเริม่ อ่อนแรง เมือ่ ตะวันใกล้จะลับขอบฟ้าเต็มที หลังจากพิธี
ปิดการแข่งขันผ่านพ้นไปเรียบร้อย โดยวงศ์รวีเป็นคนได้เหรียญทองตามความ
คาดหมาย เขาอยูช่่ วยประธานนักเรียน และทีมงานจัดการเก็บอุปกรณ์ของ
กองเชียร์ก่อนจึงค่อยกลับบ้าน
ถนนลาดยางหลังโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีรถวิ่งสวนกัน เป็นเส้นทางที่เขา
ใช้เดินทางไปกลับทุกวัน ถ้าหากไม่นัง่ รถสองแถวก็จะเดินกลับพร้อมกับเพือ่ นๆ
แต่เย็นนี้เขาขี่จักรยานของณัชชากลับ โดยมีเจ้าของซ้อนท้าย หล่อนกอด
เอวของเขาไว้อย่างหลวมๆ
“พี่รวีเก่งจังเลย…เฟิร์นอยากจะวิ่งเก่งอย่างพี่รวีบ้าง”
“ก็อย่ากินเยอะสิ พออ้วนแล้วจะไม่มีแรงวิ่ง”
เขาแซวกลับไปอย่างอารมณ์ดี โดยไม่ทันสังเกตว่าคนถูกแซวหน้าง้ำ
จนเมือ่ ไม่มีเสียงตอบโต้ใดๆ กลับมา ผิดวิสยั เด็กช่างเจรจาอย่างณัชชา ก็เลย
รู้ว่าอีกฝ่ายกำลังงอน
“อ้าว งอนพี่เหรอ”
“ก็มาว่าอ้วนทำไม”
ผูห้ ญิงกับเรือ่ งอ้วน…เป็นเรือ่ งทีห้่ ามพูดถึงเด็ดขาด วงศ์รวีหัวเราะเบาๆ
อย่างนึกขำ เมื่อรู้ตัวว่าโดนสาวน้อยงอนใส่เข้าแล้ว…
บ้านของณัชชาอยู่ติดกับบ้านของเขา หล่อนเป็นลูกสาวคนเดียวของ
ลุงสมานและป้าสร้อย ซึง่ สนิทสนมกันดีจนเหมือนญาติผูใ้ หญ่ทีคอย
่ เกือ้ หนุน
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กันมา นับตัง้ แต่พ่อพาครอบครัวย้ายมาอยูที่ นี่ ่ และความใกล้ชิดผูกพันในรุน่
พ่อแม่นี้เอง จึงทำให้ลูกๆ ของทั้งสองบ้านสนิทกัน วงศ์รวีจึงเห็นณัชชาไม่
ต่างจากน้องสาวคนหนึ่ง
“พี่ไม่ได้ตั้งใจจะว่าเราซะหน่อย”
“ก็เหมือนกันแหละ เฟิรน์ ไม่ใช่เด็กๆ แล้ว ตอนนีอยู
้ ่ ม. ๓ ปีหน้าก็จะ
เป็นนางสาวแล้วด้วย”
“จะรีบโตไปไหนกัน พีว่่ าเป็นเด็กแบบนีก็้ ดอยู
ี แล้
่ ว” วงศ์รวีว่า แต่สาว
น้อยไม่เห็นด้วย
“ไม่เอา…พี่รวีชอบพูดอย่างนี้ทุกที”
“ถ้าไม่ใช่เด็ก ก็ต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่สิ ห้ามงอนง่ายๆ บอกก่อนนะ
ว่าพี่ไม่ชอบง้อใคร”
“โอเค…สัญญาว่าไม่งอนก็ได้” ณัชชาถือโอกาสกอดเอววงศ์รวีให้แน่น
ขึ้น ก่อนจะบอกความในใจอย่างเสียงดังฟังชัด “เดี๋ยวพอโตขึ้น…พี่รวีต้อง
แต่งงานกับเฟิร์นนะ”
“เฮ้ย…พูดอะไร ไม่อายบ้างหรือไง”
“จะอายทำไม เฟิร์นพูดจริงๆ พี่รวีต้องแต่งงานกับเฟิร์นคนเดียว…”
แทนทีคน
่ พูดจะอาย แต่คนหน้าแดงกลับเป็นอีกคน วงศ์รวีปิดปากเงียบ
และไม่ยอมเอ่ยคำสนทนาใดๆ อีก รีบปั่นจักรยานเพื่อให้ถึงจุดหมายโดยเร็ว
พร้อมกับความคิดที่ดังขึ้นในหัวว่า…
ต่อไปนี้คงจะต้องรักษาระยะห่างกับณัชชาให้มากกว่าเดิม
***
แม่เล่าว่าที่ดินนี้ เจ้าของจัดสรรแบ่งที่เป็นแปลงๆ เพื่อปลูกเป็นบ้าน
หลังเล็กๆ มีคนมาขายถูกๆ พ่อก็เลยซือ้ เอาไว้ และย้ายหนีความวุน่ วายจาก
กรุงเทพฯ มาลงหลักปักฐานที่นี่
บ้านของเขาเป็นบ้านสองชัน้ ครึง่ ปูนครึง่ ไม้อยูเกื
่ อบหลังสุดท้าย มีพืน้ ที่
ด้านหน้าไม่ได้กว้างมาก แค่พอจอดรถกระบะเก่าๆ และมีสนามหญ้าที่ทำ
เป็นลานไว้สำหรับตากเสือ้ ผ้า แนวกำแพงด้านขวาฝัง่ ทีติ่ ดกับบ้านลุงสมานนัน้
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ปลูกต้นมะม่วงใหญ่ กำลังออกผลเต็มต้น และมีประตูเล็กๆ สามารถเดินหา
กันได้ ส่วนทางซ้ายนั้นเป็นบ้านของนายตำรวจซึ่งไม่ค่อยชอบสุงสิงกับใคร
แต่ก็ให้ความเอื้อเฟื้อต่อครอบครัวเขาเป็นอย่างดี
“ทำไมกลับเย็นจัง…”
มารดาซึง่ กำลังเก็บผ้าอยูหั่ นมาถามเสียงดุ ทันทีทีเห็
่ นวงศ์รวีเปิดประตู
รั้ว แล้วตรงเข้ามายกมือไหว้
“พอดีแข่งวิ่งเสร็จ ก็ต้องช่วยเขาเก็บของก่อนครับ เลยกลับเย็นไป
หน่อย…”
เขาตอบไปตามความเป็นจริง แล้วเข้าไปช่วยมารดาเก็บเสือ้ ผ้าใส่ตะกร้า
อย่างแข็งขัน แต่มารดาก็ยังบ่นต่อไปว่า
“เลิกแล้วก็น่าจะรีบกลับ ไม่รูจะ
้ ไปวิง่ ทำไม วิง่ ให้ได้อะไรขึน้ มา เดีย๋ ว
ก็จะสอบแล้ว ถ้าคะแนนไม่ดีจะไปเรียนต่อที่ไหนได้"
วงศ์รวีเดาว่าแม่คงจะอารมณ์ไม่ดีสักเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะเรือ่ งที่
ขายของประจำ ได้ขา่ วว่าเจ้าของทีจะ
่ ไม่ให้พ่อค้าแม่ค้าไปขายอีกแล้ว ทำให้
แม่เครียดจนต้องไปปรึกษาป้าสร้อยอยู่บ่อยๆ และเขาก็ได้ยินเรื่องนี้จากป้า
สร้อยมาอีกที วงศ์รวีจึงพยายามเงียบไว้ เพราะคำตอบของเขาอาจจะไปกวน
อารมณ์ของแม่ แล้วความเงียบของเขาก็ทำให้มารดาถอนใจ ไล่ให้เขาเข้าบ้าน
“ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าไป จะได้ลงมากินข้าวกัน แล้วช่วยเรียกกร
กับน้ำมาด้วยเลยนะ กับข้าวเสร็จหมดแล้ว…”
“ครับ…”
ระยะหลังแม่มักจะอารมณ์ไม่ดีอยู่บ่อยๆ หงุดหงิดง่ายและไม่ค่อยยิ้ม
วงศ์รวีเข้าใจดีว่าแม่คงเครียด เพราะต้องแบกรับภาระทุกอย่างในบ้านเพียง
ลำพัง นับตั้งแต่พ่อจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ…
บ้านหลังน้อยเคยมีพ่อแม่ และลูกๆ สามคน แต่เมือ่ เจ้าของบ้านตาย
จากไปคนหนึ่ง ทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิม แม้ว่าเวลาจะผ่านไป
ครบปีแล้วก็ตาม แต่ความเศร้าก็ยังไม่เคยหมดไป
บ้านหลังนี้พ่อรัก และตั้งใจตกแต่งเป็นอย่างดี ภายในบ้านนั้นแบ่ง
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ห้องข้างล่างเป็นสองส่วน โดยใช้ตู้โชว์สูงจนเกือบติดเพดาน ด้านหน้า
ใช้เป็นห้องรับแขก ตัง้ ชุดโซฟาหวายทีแม่
่ ชอบไว้ชิดผนัง เว้นทีด้่ านขวาเอา
ไว้เป็นทางเดิน พื้นที่ด้านหลังใช้วางโต๊ะอาหาร ส่วนประตูไม้ออกไปนั้นจะ
เป็นห้องครัวขนาดใหญ่และลานซักล้าง ส่วนชั้นบนนั้นก็กั้นห้องนอนไว้สอง
ห้อง แบ่งเป็นห้องของแม่และน้องสาว ตัวเขาและภากรนอนอยูอี่ กห้องหนึง่
“น้ำ…แม่เรียกไปกินข้าวแล้ว”
วงศ์รวีเคาะประตูเรียกน้องสาวซึง่ กำลังอ่านหนังสืออยูข้่ างใน พอได้ยนิ
เสียงพี่ชาย ก็รีบลุกขึ้นมาเปิดประตูพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้
“พี่รวีมาพอดีเลย ชนะหรือเปล่า”
“ชนะสิ…” วงศ์รวีชูเหรียญรางวัลในคออวดน้องสาว
“เสียดายน้ำไม่ได้อยู่ดู ต้องรีบกลับมาช่วยแม่ พี่รวีไม่โกรธนะ”
“ไม่หรอก น้ำมาช่วยแม่ก็ดีแล้ว พี่จะได้ไม่ต้องห่วงด้วย”
“ถ้างัน้ ก็ดแล้
ี ว เดีย๋ วช่วยสอนภาษาอังกฤษให้น้ำหน่อยสิ ใกล้จะสอบ
แล้ว ยังไม่ค่อยเข้าใจเลย”
“ทำไมไม่ไปให้กรสอนล่ะ พี่ไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอก”
เขาปฏิเสธโดยไม่ต้องคิดเลย
เพราะนอกจากเรือ่ งกีฬาแล้ว เรือ่ งวิชาการเป็นสิง่ ทีวงศ์
่ รวีไม่สามารถ
คุย หรืออวดใครๆ ได้ ผลการเรียนแต่ละเทอมก็คาบเส้นมาตลอด แบบนี้
แล้วจะให้สอนการบ้านน้องสาวคงเป็นไปไม่ได้
“เดี๋ยวพี่ไปบอกกรให้เอง…”
“ไม่เอา…พีกร
่ ดุยิง่ กว่าครูอีก พีรวี
่ ช่วยสอนให้ดีแล้ว นะ…พีรวี
่ คนเก่ง
ของน้ำ”
น้องสาวรูจุ้ ดอ่อนของเขาดีว่าถ้าอ้อนหน่อยก็จะต้องใจอ่อน ไม่ว่าสิง่ ที่
ร้องขอนั้นจะยากลำบากสักแค่ไหน สุดท้ายพี่ชายคนนี้ก็จะต้องทำให้อยู่ดี
“งัน้ ก็ได้…ถ้าไม่รูเรื้ อ่ งอย่ามาบ่นนะ ลงไปกินข้าวก่อนแล้วกัน แม่รออยู”่
“จ้า…พี่รวีน่ารักที่สุดในโลกเลย”
หลังจากจัดการเรียกน้องสาวลงไปกินข้าวเรียบร้อย วงศ์รวีก็ตรงไปที่
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ห้องนอนซึง่ อยูฝั่ ง่ ตรงข้าม สีหน้ายิม้ แย้มเมือ่ ครูค่ อ่ ยๆ หุบลง เมือ่ มีเงาของ
บางสิง่ แวบผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ ครัน้ พอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นภากรกำลัง
นั่งทำการบ้านอย่างขะมักเขม้น เขาจึงค่อยๆ ปิดประตูเบาๆ แล้วบอกด้วย
น้ำเสียงเรียบๆ ว่า
“แม่เรียกลงไปกินข้าวแล้ว”
บรรยากาศที่เงียบอยู่แล้ว ยิ่งเงียบขึ้นไปอีก เมื่อคนถูกเรียกถอนใจ
เสียงดัง และจงใจปิดหนังสืออย่างแรง แล้วผลุนผลันออกจากห้องไป ทิ้ง
ให้วงศ์รวีมองตามอย่างอ่อนใจ เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้องชายจะเห็นเขาเป็น
คนในครอบครัวเสียที
แม้ว่าพ่อและแม่จะย้ำเสมอว่าทุกคนคือครอบครัวเดียวกัน แต่วงศ์รวี
ก็รู้แก่ใจดีว่าตัวเขาเป็นแค่หลานที่พ่อและแม่รับมาอุปการะเท่านั้น ต่างจาก
ภากร และน้ำทิพย์ซึง่ เป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไข แต่ทัง้ พ่อและแม่ก็ให้ความสำคัญ
แก่เขาทัดเทียมสายเลือดของตัวเอง จดทะเบียนรับรองเป็นบุตรบุญธรรม
อย่างถูกต้อง ไม่ยอมให้เขาแทนตัวเองว่าเป็นหลาน แต่ยกให้เป็นพีใหญ่
่ คอย
ดูแลน้องๆ ทั้งสองคน
วงศ์รวีจึงกลายเป็นพีชาย
่ คนโต ด้วยอายุทีห่ า่ งจากภากรเพียงไม่กีเ่ ดือน
และวัยที่ใกล้กันมาก จึงทำให้อีกฝ่ายไม่ยอมเรียกเขาว่า ‘พี่’ และไม่มีใคร
สามารถบังคับภากรได้ จนพ่อกับแม่ก็เอือมระอาที่จะพูดถึงเรื่องนี้ ได้แต่
ปลอบใจวงศ์รวี เพราะเป็นห่วงกลัวว่าจะคิดมาก แต่วงศ์รวีไม่เคยเก็บเรื่อง
นี้มาย้ำคิดให้ตัวเองมีปมด้อย
แค่พ่อกับแม่เลี้ยงและดูแลเขาอย่างดี เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว…วงศ์รวี
คิดและรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
เขาเคยตัง้ คำถามกับตัวเองว่า ชีวติ จะเป็นอย่างไร ถ้าหากไม่ได้อยูใ่ น
ความอุปการะของพ่อและแม่ ดังนัน้ เขาจะต้องไปน้อยใจหรือกลัวอะไรอีก สิง่
ที่ต้องทำต่อไปให้ดีที่สุดก็คือการตอบแทนบุญคุณของท่านทั้งสอง แต่วงศ์รวี
ก็ยอมรับว่าความคึกคะนองของตัวเองนัน้ มักจะสร้างเรือ่ งให้พ่อแม่เดือดร้อน
อยู่บ่อยๆ
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ความจริงแล้ว…เมือ่ ก่อนถึงแม้ภากรจะมองเขาเป็นแค่ญาติ แต่ก็ไม่ได้
มีอคติมากเหมือนทุกวันนี้ วงศ์รวีจำได้แม่นว่าวันนั้นของปีที่แล้วเป็นวันเกิด
ของภากร ทุกคนเตรียมที่จะจัดงานวันเกิดให้ พ่อชวนไปกินอาหารทะเลที่
ร้านอร่อยในตลาด ทำให้ทุกคนตืน่ เต้นกันมาก ต่างเฝ้ารอให้ถึงเวลาทีจะ
่ ออก
ไปด้วยกัน แต่เย็นวันนั้นเขาดันไปมีเรื่องชกต่อยกับนักเรียนต่างถิ่น จนพ่อ
ต้องรีบไปจัดการเรือ่ งทีโรงพั
่ ก พอกลับมาอีกทีก็ดึกเสียแล้ว มิหนำซ้ำเงินที่
เตรียมไว้สำหรับอาหารมื้อนั้น ก็หมดไปกับการจ่ายค่าทำขวัญให้คู่กรณี
“พ่อขอโทษนะลูก เอาไว้เราไปกินเดือนหน้าแล้วกัน…”
แม้พ่อจะพยายามหาทางออกแล้วก็ตาม แต่ความผิดหวังก็ทำให้ภากร
โกรธจนไม่ยอมฟังเหตุผลใดๆ วงศ์รวีรูต้ วั ว่าเป็นต้นเหตุจงึ พยายามทีจะ
่ ขอโทษ
และพูดให้น้องชายเข้าใจ แต่ยิ่งพูดก็ยิ่งทำให้เรื่องลุกลามไปกันใหญ่
“เพราะนายคนเดียว ถ้าไม่มีนายพ่อก็ไม่ต้องเสียเงิน นายไม่รูหรื
้ อไง
ว่าพ่อแม่ต้องลำบากแค่ไหน ลำพังคนในครอบครัวก็จะแย่แล้ว นายมันตัว
ถ่วงคนอื่นชัดๆ…ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อจะต้องดีกับนายขนาดนี้”
ครอบครัวเล็กๆ ที่มีพ่อทำงานอยู่คนเดียว ลำพังรายได้จากการเป็น
พนักงานบัญชีในโรงงานก็ไม่ค่อยเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวอยู่แล้ว
ถ้าเดือนไหนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่นต้องซ่อมรถ หรือค่าเทอมของลูกๆ
พ่อต้องทำงานหนักมากขึน้ แต่เขาก็มักจะหาเรือ่ งให้พ่อต้องเสียเงินอยูเสมอ
่
บางทีวงศ์รวีก็คิดว่าเขาอาจเป็นตัวถ่วงจริงก็ได้ ทุกวันนีคำ
้ ว่า ‘ตัวถ่วง’
ก็ยังติดอยูใน
่ หัว เพียงแต่เขาเลือกทีจะ
่ ซ่อนมันไว้ แต่ในบางครัง้ มันก็จะคอย
ส่งเสียงดังออกมาให้ได้ยิน
ในคืนนัน้ หลังจากทีภากร
่ ตะคอกใส่เขา พ่อไม่พอใจมากทีภากร
่ ไม่ยอม
รับฟังอะไร ทัง้ ทีทุ่ กคนพยายามอธิบายเหตุผลแล้ว จนสุดท้ายพ่อทนไม่ไหว
จึงตวาดใส่หน้าลูกชาย
“อย่าไปว่าพีเขา
่ อย่างนี้ ใครจะอยากให้เกิดเรือ่ งแบบนีล่้ ะ ทำไมถึงพูด
อะไรไม่รู้เรื่อง พ่อสุดจะทนแล้วนะ…”
“ก็ผมพูดความจริง พ่อรักรวีมากกว่าผมใช่มัย้ บางทีผมสงสัยเหมือน
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กันนะว่าผมใช่ลูกของพ่อหรือเปล่า ตกลงพ่อเก็บผมมาเลีย้ งใช่มัย้ …ผมเกลียด
มัน พ่อได้ยินมั้ยผมเกลียดมัน”
อารมณ์ของวัยรุน่ มักจะขึน้ ลงตามความรูส้ กึ เหตุผลจึงไม่ใช่เรือ่ งสำคัญ
และไม่จำเป็นต้องนึกถึงเสียด้วยซ้ำ สิง่ ทีภากร
่ ระเบิดออกมาด้วยความผิดหวัง
ทำให้พ่อโกรธมากจนถึงกับหุนหันขับรถออกไปข้างนอก วงศ์รวียังจำแววตา
ทีเต็
่ มไปด้วยความเสียใจนัน้ ได้ดี และไม่คาดคิดว่านัน่ จะเป็นครัง้ สุดท้ายทีเขา
่
ได้เห็นหน้าพ่อ เช้าวันต่อมาทุกคนก็ได้รับข่าวร้ายว่าบิดาถูกคนร้ายฆ่าชิงทรัพย์
ภายในรถยังมีขนมเค้กก้อนเล็กๆ ที่เตรียมไว้เพื่อจะฉลองวันเกิดให้ภากร…
โลกใบเล็กๆ ทีเคย
่ อยูแม้
่ จะไม่ได้สวยงาม หรือสมบูรณ์แบบอย่างครอบ
ครัวอื่นๆ แต่ความรักและความอบอุ่นที่พ่อแม่ช่วยกันสร้างให้ลูกๆ ทั้งสามก็
ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ใคร หากแต่เมื่อบ้านต้องขาดเสาหลักไปอย่างกะทันหัน โลก
ใบนัน้ ก็พังทลายลงทันที ทุกคนจมอยูใน
่ ห้วงความทุกข์ ในขณะทีแม่
่ ต้องฝืน
ตัวเองให้เข้มแข็ง และทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวทั้งที่ใจกำลังแหลกสลาย
นับตัง้ แต่วันนัน้ ชีวติ ของคนในบ้านก็เปลีย่ นไปหมด แม่ต้องหัดขับรถ และ
ทำอาหารกล่องไปขายหน้าโรงงานที่พ่อเคยทำงาน เพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัว ลูกๆ ต่างพูดคุยกันน้อยลง และความบาดหมางระหว่างวงศ์รวีกับ
ภากรก็มากขึ้น ถึงแม้ภากรจะโทษว่าวงศ์รวีเป็นต้นเหตุที่ทำให้พ่อตาย แต่
วงศ์รวีก็เข้าใจดีว่าน้องชายต่างสายเลือดก็คงรู้สึกผิดไม่น้อยไปกว่าเขา และ
ไม่เคยให้อภัยตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้น…
ช่วงเวลาหนึง่ ปีทีผ่่ านมา วงศ์รวีสังเกตเห็นแม่แก่ลงไปมากทัง้ ๆ ทีอายุ
่
ก็แค่สีสิ่ บห้าเท่านัน้ ผมทีเคย
่ ยาวและดำขลับเริม่ มีผมขาวแซมให้เห็น ริว้ รอย
ที่โรยร่วงไปตามวัยไม่สามารถปิดบังได้อีก รวมทั้งสภาพจิตใจที่อ่อนล้า ถึง
แม้วา่ แม่จะพยายามแสร้งทำเป็นเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึน้ ก็ตาม แต่สิง่ เหล่า
นั้นก็เผยให้เห็นจากแววตาที่ชอบเหม่อลอยเมื่อยามอยู่ตามลำพัง
หลังอาหารเย็นเมื่อภากรและน้ำทิพย์แยกย้ายกลับขึ้นไปที่ห้องของ
ตัวเองแล้ว วงศ์รวีก็ตามเข้าไปช่วยมารดาล้างจานในครัว พร้อมกับถามขึน้
ด้วยความเป็นห่วง
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“แม่เหนื่อยมั้ยครับ”
“ไม่หรอก รีบล้างจานแล้วไปอ่านหนังสือ ใกล้สอบแล้วใช่มั้ย”
“ครับ…”
วงศ์รวีหันมาตอบรับ แม่ยกจานไปเก็บก่อนจะเปรยต่อมาว่า
“อีกหน่อยเรียนจบมหาวิทยาลัยกันทั้งสองคน แม่ก็คงสบายขึ้น…ไม่
ต้องห่วงหรอก”
แม่คงอ่านใจเขาออกว่าคิดอะไร แต่แม่อาจจะยังไม่รู้ว่าวงศ์รวีได้ตัด
สินใจเรื่องอนาคตเอาไว้แล้ว ทุกวันนี้แม่เหนื่อยกว่าเดิมมาก ต้องตื่นตั้งแต่
ตีสามเพื่อทำอาหารไปขายที่หน้าโรงงาน รายได้แม้จะดี แต่ก็ต้องแลกด้วย
ความเหน็ดเหนื่อย จนบางทีวงศ์รวีอดคิดไม่ได้ว่าเขากำลังเอาเปรียบและ
เห็นแก่ตัวเกินไป วันข้างหน้าถ้าหากเขายังเรียนต่อ แม่อาจต้องทำงานหนัก
ขึน้ กว่าเดิมอีก เพราะค่าใช้จ่ายในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็สูงไม่น้อยเลย
วงศ์รวีคิดเรื่องนี้มาพักหนึ่งแล้ว พอสบโอกาสจึงตัดสินใจบอกความ
ตั้งใจให้มารดาฟัง
“แม่ครับ ผมคิดว่าจบแล้ว ผมจะทำงาน…”
วงศ์รวีรูว่้ าทำให้แม่ไม่พอใจ สายตานัน้ เต็มไปด้วยคำถามระคนผิดหวัง
ไม่มีแม้เสียงทอดถอนใจหรืออาการใดๆ จนเขาต้องรีบอธิบายว่า
“ผมไม่อยากให้แม่ต้องเหนือ่ ย ผมสัญญานะครับว่าจะไม่ทิง้ การเรียนแน่
นอน ผมไปเรียนมหาวิทยาลัยเปิดก็ได้”
“ถ้าพ่อยังอยู่ คงไม่พอใจมากทีลู่ กตัดสินใจแบบนี้ รูใช่
้ มัย้ ว่าพ่ออยาก
ให้ลูกทุกคนได้เรียนหนังสือสูงๆ อย่างน้อยก็ต้องจบปริญญาตรี”
“ผมรู้ครับ…แต่ว่า…”
“เงินประกันชีวิตของพ่อที่ทิ้งไว้ให้ ยังมีพอที่จะส่งลูกทุกคนเรียน”
“แต่เงินก้อนนัน้ มันไม่พอหรอกครับแม่ เดีย๋ วนีค่้ าใช้จ่ายเรียนมหาวิทยาลัยสูงมาก ผมอยากให้แม่เก็บไว้ส่งกรกับน้ำเรียนดีกว่า…”
ทันทีที่เขาอ้างเหตุผลถึงความจำเป็นจบ ภากรที่แอบฟังการสนทนา
ของทั้งคู่อยู่เงียบๆ ก็แสดงตัวและโพล่งออกมาด้วยความไม่พอใจ
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“นายไม่ต้องมาทำพูดเป็นห่วงเรา…จัดการชีวิตตัวเองให้ดีก่อนเหอะ
อย่าทำให้ใครต้องซวยเพราะตัวเองอีกก็พอแล้ว”
“ทำไมพูดอย่างนี้”
แม่หันไปเอ็ดเสียงเขียว แต่ภากรไม่สนใจ เขาหันหลังแล้วเดินออกไป
อย่างไม่แคร์ ในขณะทีวงศ์
่ รวีพยายามสูดลมหายใจลึกๆ เพือ่ สะกดความน้อยใจ
“อย่าถือสาน้องนะ กรเป็นคนแบบนี้เอง อย่าคิดมาก”
“ครับ…ผมไม่เป็นไร”
ถึงจะบอกว่าไม่เป็นไร แต่แม่ก็คงสัมผัสได้ถึงความทุกข์ทีอยู
่ ใน
่ ใจของ
เขา จึงบอกให้เขาอดทน อย่ายอมแพ้ เวลาจะพิสจู น์ให้ทกุ คนเห็นเอง ว่า
ตัวเรามีคุณค่ามากแค่ไหน
“ผมไม่เป็นไรจริงๆ ครับ…”
วงศ์รวีอยากจะร้องไห้ แต่เขาไม่อยากให้แม่ต้องทุกข์ใจด้วยเรือ่ งไม่เป็น
เรื่องอีก จึงพยายามฝืนตัวเองเต็มที่
“อย่าเกลียดน้อง ให้อภัยกัน กรไม่ได้เป็นคนร้ายกาจอะไร เขาแค่ยัง
เสียใจเท่านั้น”
“ผมเชื่ออย่างที่แม่บอกครับ”
วงศ์รวีเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งภากรให้อภัยเขา และให้อภัยตัวเองได้ น้อง
ชายของเขาจะกลับมาเป็นคนเดิม แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เขารู้ว่าแม่ไม่สบายใจ
จึงอยากหาโอกาสคุยกับน้องชายให้เข้าใจ อย่างน้อยถ้าภากรคิดทำอะไรก็
อยากให้เขาใส่ใจความรู้สึกของมารดามากกว่านี้
หลังจากจัดการงานในครัวเรียบร้อยแล้ว วงศ์รวีถ่วงเวลาด้วยการอ่าน
หนังสืออยู่ข้างล่างเกือบชั่วโมง ก่อนจะขึ้นไปที่ห้องนอน แต่เมื่อเปิดประตู
เข้าไปเขาก็ต้องตกใจสุดชีวิตกับภาพที่เห็น ภากรกำลังดิ้นทุรนทุรายอย่าง
ทรมานอยู่บนพื้น มือเกร็งกุมศีรษะไว้แน่นร่ำร้องอย่างเจ็บปวด จนหมดสติ
ไปต่อหน้าต่อตา
วงศ์รวีใจหายวาบ ยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูก ครั้นพอตั้งสติได้ก็รีบถลา
เข้าไปพลิกร่างน้องชายที่แน่นิ่งไปแล้ว ร้องตะโกนลั่นให้คนช่วยจนสุดเสียง

บางครัง้ วงศ์รวีก็ไม่เข้าใจว่าทำไมความโชคร้ายจึงมักแวะเวียนมาทักทาย
ครอบครัวของเขาอยู่บ่อยๆ หรือนี่จะเป็นบททดสอบจากสวรรค์ ที่ต้องการ
ให้เขาพิสูจน์ความอดทน ถ้าไม่ได้ลุงสมานและป้าสร้อยช่วยพาภากรมาส่ง
โรงพยาบาล ก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เพราะทุกคนในบ้านต่างช็อกกับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทำอะไรไม่ถูก
เมือ่ มาถึงโรงพยาบาล บุรษุ พยาบาลรีบนำร่างทีไม่
่ ได้สติของภากรบน
รถเข็นเข้าไปในห้องฉุกเฉินทันที วงศ์รวีได้แต่เดินกระสับกระส่ายไปมาอยู่
หน้าห้อง ในขณะที่แม่กับน้ำทิพย์เอาแต่นั่งกอดกันร้องไห้ โดยมีป้าสร้อย
คอยปลอบอยู่ไม่ห่าง
“อย่าร้องสิแม่วลัย ยัยน้ำเลยร้องตามไปด้วยเห็นมั้ย กรไม่เป็นอะไร
หรอก ใจดีๆ เอาไว้”
“แต่กรไม่เคยเป็นแบบนีนะ
้ พีสร้
่ อย ฉันกลัว…ฉันกลัวจริงๆ กรลูกแม่
…อย่าเป็นอะไรนะลูก”
เสียงคร่ำครวญราวกับจะขาดใจของแม่ ทำให้วงศ์รวีไม่อาจกลัน้ น้ำตา
ไว้ได้ ทัง้ ทีพยายาม
่
จะสะกดความอ่อนแอแล้ว แต่สุดท้ายความรูส้ กึ ทีเก็
่ บกัก
ไว้กเอ่
็ อล้นจนต้านทานไม่ไหว เขาถึงกับปล่อยโฮออกมาอย่างไม่อาย จนลุง
สมานต้องดึงเข้าไปกอดไว้
“เงียบนะรวี เราเป็นพีคน
่ โต ต้องเข้มแข็ง ร้องไห้อย่างนีแล้
้ วจะดูแล
แม่กับน้องๆ ได้ยังไง”
“กรจะตายหรือเปล่าครับลุง”
ลุงสมานเองก็ตอบไม่ได้ ไม่มีใครกล้าบอกให้เขามั่นใจเลยแม้แต่น้อย
ตอนที่เปิดประตูเข้าไปเห็นสภาพภากรนอนดิ้นอยู่บนพื้น วงศ์รวีรู้สึกตกใจ
สุดขีด และสัมผัสได้ถึงความกลัวทีซ่่ อนอยูใน
่ ความตืน่ ตระหนก ถึงตอนนีมั้ น
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ก็ยังส่งเสียงคำราม และคุกคามจนเขาทำอะไรไม่ถูก
“ใจเย็นๆ หน่อย ต้องมีสติ เชือ่ ลุงสิ…กรเป็นเด็กดีไม่เป็นอะไรหรอก”
“แต่พ่อก็เป็นคนดี ยังตายเลยนะลุง”
“เลิกตัง้ คำถามได้แล้ว จำไว้นะรวี ถ้ายังมีความหวังอยู่ เราก็ต้องไม่
ยอมหมดหวัง” ลุงสมานเสียงเข้มขึ้นทันที แล้วชี้ให้วงศ์รวีหันไปดูแม่และ
น้องที่กำลังนั่งร้องไห้ฟูมฟาย “ดูนั่น แม่กับน้องกำลังเศร้าขนาดไหน เรา
เป็นพี่คนโตควรจะทำอะไร มายืนร้องไห้คร่ำครวญอย่างนี้เพื่ออะไร ไปดูแล
แม่กับน้องดีกว่ามั้ย”
ในขณะที่เขากำลังกลัว และว่ายวนอยู่กับความเสียใจของตัวเอง ลุง
สมานได้ช่วยดึงสติเขาขึน้ มา ทำให้ใจทีวุ่ น่ วายของวงศ์รวีค่อยๆ สงบลงจนพอ
จะควบคุมตัวเองได้
ตอนนี้เขาควรจะไปยืนอยู่ข้างๆ ครอบครัว และเป็นแสงตะวันที่ช่วย
ส่องสว่างให้แม่และน้องสาวไม่จมอยูใน
่ ความมืด เขาเข้าไปช่วยป้าสร้อยปลอบ
แม่และน้องสาว พร้อมกับเห็นพ้องกับคำที่ลุงสมานแนะนำ
การอยู่กับความหวัง เป็นสิ่งเดียวที่ทำได้ดีที่สุดในตอนนี้
***
ต้นมะม่วงที่พ่อปลูกไว้ตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่เติบโตจนแผ่กิ่งก้านออกผล
ให้ได้เก็บกินทุกปี สีเขียวของใบที่ดกหนาช่วยให้ร่มเงา และยังช่วยบังแดด
ยามสายให้ไม่ส่องเข้าไปในบ้าน เมือ่ ก่อนตอนเป็นเด็ก วงศ์รวีชอบปีนขึน้ ไป
เก็บมะม่วงเอามาจิม้ น้ำปลาหวาน โดยมีน้ำทิพย์และณัชชาคอยเป็นกองเชียร์
อยู่ข้างล่าง ในขณะที่ภากรจะเฝ้าดูอยู่ห่างๆ และมองเห็นว่าสิ่งที่วงศ์รวีทำ
เป็นเรื่องไร้สาระ
“การเก็บมะม่วงไม่ใช่เรือ่ งไร้สาระ มันทำให้เราได้เอาผลไปกินกัน แล้ว
ก็ยังได้เอาไปใส่บาตร เอาไปให้ลุงสมานได้ด้วย”
“แต่การเก็บมะม่วง แล้วไม่อ่านหนังสือก็ทำให้สอบตกแน่นอน”
แค่เรื่องเก็บมะม่วง ก็กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตให้พี่น้องเถียงกันได้
ไม่ว่าเรือ่ งอะไรก็ตาม ถ้าเกิดมีความเห็นทีขั่ ดแย้งทัง้ ภากรและวงศ์รวีต่างไม่-
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ค่อยจะยอมกัน บางทีถ้าหากไม่ใช่วงศ์รวีเป็นคนก่อเรือ่ งก่อน ก็จะเป็นภากร
ที่คอยหาเรื่อง ทั้งสองจะสลับกันสร้างปัญหาจนครั้งหนึ่งพ่อถึงกับต้องเรียก
มาอบรม
“ถ้ารักกันไม่ได้ก็ไม่ต้องรัก แต่ต้องอยูด้่ วยกันให้ได้ เพราะนีเป็
่ นครอบ
ครัวของเรา ขาดใครคนหนึง่ ไปมันจะเป็นครอบครัวได้มัย้ อย่าถามว่าจะอยู่
กันยังไง ถ้ายังเป็นแบบนี้ ดีแค่ไหนแล้วทีเรา
่ ยังได้อยูด้่ วยกัน เวลาของคนเรา
มันสัน้ นักนะ พ่อก็ดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน พ่อไม่เคยรักลูกไม่เท่ากัน…”
ถึงแม้ตอนนีพ่้ อจะไม่อยูแล้
่ ว แต่ต้นไม้ของพ่อก็ยังคอยให้ร่มเงา เช่น
เดียวกับคำสอนของพ่อทียั่ งคงอยูใน
่ ใจของวงศ์รวี เขายอมรับว่าเคยโกรธและ
อึดอัดทีภากร
่ ไม่เคยเข้าใจ แถมยังคอยหาเรือ่ งอยูบ่่ อยๆ จนเขาคิดว่าต่อไป
จะไม่สนใจอีกแล้ว ต่างคนต่างอยู่ก็ได้ แต่พอเห็นอีกฝ่ายป่วยหนักขนาดนี้
ใจก็ลืมเรื่องที่ขุ่นข้องไปหมดสิ้น จะว่าไปแล้วก็คงเป็นอย่างที่พ่อและแม่เคย
สอนเอาไว้เสมอว่า ครอบครัวถึงแม้จะมีเรือ่ งกระทบกระทัง่ กันแค่ไหน สุดท้าย
ทุกคนก็ยังเป็นครอบครัวเดียวกันอยู่เสมอ
ช่วงเวลาวิกฤตได้ผ่านพ้นไปแล้ว ในคืนนั้นหมอทำการรักษาอย่าง
เต็มที่จนภากรพ้นขีดอันตราย แต่สิ่งที่ยังบีบคั้นความรู้สึกของวงศ์รวีอยู่นั้น
คือความจริงของโรคร้ายที่อยู่ในตัวของน้องชายต่างสายเลือด..
เนือ้ งอกในสมอง แม้จะยังมีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่บริเวณทีอยู
่ นั่ น้ ใกล้
ระบบประสาทสำคัญ จึงทำให้ภากรปวดหัวอย่างรุนแรง และยากต่อการรักษา
ให้หายขาดได้ จำเป็นต้องผ่าตัดโดยแพทย์ผูเ้ ชีย่ วชาญโดยเฉพาะ หากปล่อย
ทิ้งไว้อาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายอาจจะไม่โชคดีอย่างนี้
เรื่องนี้มีเพียงเขาและแม่เท่านั้นที่รู้
ตอนทีแม่
่ ได้ยนิ คำวินจิ ฉัยจากหมออยูนั่ น้ แม่ไม่พูดอะไรเลย ในเวลา
นัน้ แม่คงใจเสียไปแล้ว แต่ก็ยังพยายามฝืนบอกกับเขาว่าไม่เป็นอะไร ทัง้ ๆ ที่
แววตาหม่นเศร้าคู่นั้น บ่งบอกถึงความอ่อนแอและสิ้นหวัง
“รับปากแม่…อย่าบอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดนะรวี โดยเฉพาะภากร”
ถึงแม้วงศ์รวีจะคิดว่าภากรควรมีสิทธิที์ จะ
่ รูว่้ าตัวเองป่วยเป็นอะไร แต่
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เขาก็ไม่กล้าพอที่จะบอก เพราะไม่สามารถคาดเดาได้ว่าน้องชายจะยอมรับ
ความจริงได้มากน้อยแค่ไหน…
ผ่านมาถึงวันที่สาม อาการของภากรดีขึ้นตามลำดับ และเริ่มรบเร้า
อยากจะกลับบ้านแล้ว แต่หมอยังสัง่ ให้รอดูอาการอีกสักวันสองวันก่อน โดย
ตลอดเวลาจะมีแม่คอยเฝ้าดูแลไม่ยอมห่างไปไหน ส่วนเขาและน้องสาวต้อง
กลับมาเฝ้าบ้าน จะไปโรงพยาบาลได้ก็แค่ตอนเลิกเรียนเท่านัน้ และต้องรีบ
กลับบ้านก่อนที่รถจะหมด
***
วันนีเป็
้ นวันหยุด เขาแต่งตัวเตรียมจะไปโรงพยาบาลตัง้ แต่เช้ามืด ครัน้
พอชะโงกหน้าออกไปทีหน้
่ าบ้าน ก็เห็นน้องสาวยืนรอใส่บาตรอยูกั่ บลุงสมาน
และป้าสร้อย
“พี่รวีมาใส่บาตรหลวงพ่อกัน…”
น้องสาวหันมาเรียก เมื่อเขาเดินตรงเข้าไปหา พร้อมกับยกมือไหว้
ลุงสมานและป้าสร้อย
“เดีย๋ วพีจะ
่ รีบไปตลาด…” วงศ์รวีบอกความตัง้ ใจ “จะไปซือ้ โจ๊ก เมือ่
วานกรบ่นกับแม่ว่าอยากกิน…”
“แม่ก็เลยสั่งให้พี่ซื้อเข้าไปใช่มั้ยละ…”
น้ำทิพย์คิดเสมอว่าแม่ลำเอียง ให้ความรักกับพี่ชายคนรองมากกว่า
ลูกคนอื่น พอมีโอกาสก็อดที่จะประชดไม่ได้จนติดเป็นนิสัย ดีที่คนฟังไม่คิด
อะไรวุน่ วายหรือมองเห็นว่าความรักทีไม่
่ เท่าเทียมนัน้ เป็นปัญหา เพราะตัง้ แต่
ภากรเข้าโรงพยาบาล แม่ต้องหยุดขายของ อดหลับอดนอนไปเฝ้าโดยไม่
ปริปากบ่นใดๆ ตัวเขาเองกลับแทบไม่ได้ช่วยอะไรเสียด้วยซ้ำ เรื่องซื้อโจ๊ก
แค่นี้จึงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก น้องสาวอาจจะยังเด็กจึงไม่สามารถแยก
อคติออกจากชีวิตจริงได้
“พี่อาสาเองแหละ…”
น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อย แต่ก็ทำให้น้องสาวรู้สึกผิดขึ้นมา
ทันที จึงเอ่ยคำขอโทษเบาๆ
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“น้ำขอโทษ”
ป้าสร้อยเห็นบรรยากาศไม่ค่อยดี จึงรีบเปลี่ยนหัวข้อสนทนา
“พรุ่งนี้กรก็จะออกจากโรงพยาบาลแล้วใช่มั้ย”
“เมื่อวานแม่บอกอย่างนั้นนะครับ”
“ถ้าอย่างนั้นก็บอกแม่เราด้วยว่า พรุ่งนี้ลุงกับป้าจะขับรถไปรับนะ”
“ขอบคุณครับป้าสร้อย แต่เดีย๋ ววันนีผม
้ ไปเปลีย่ นเวรกับแม่ พรุง่ นีแม่
้
ขับรถกระบะไปรับได้” วงศ์รวีรีบตอบด้วยความเกรงใจ ลุงสมานจึงแทรกขึน้
ทันทีว่า
“ทำตามที่ป้าเค้าบอกดีแล้ว แม่เราเหนื่อยมาหลายวันแล้วนะ เดี๋ยว
พรุ่งนี้ลุงจะขับไปรับเอง…”
ไม่มีครั้งไหนเลยที่เกิดเรื่องในบ้าน ลุงสมานและป้าสร้อยจะไม่ยื่นมือ
เข้ามาช่วยเหลือ เมือ่ ตอนทีพ่่ อเสียชีวติ ก็ได้ลุงสมานและป้าสร้อยคอยช่วย
จัดการเรื่องงานศพ และยังไปดำเนินการเรื่องเงินประกันให้จนเสร็จสิ้น ที่
ขายของของแม่ก็ได้ป้าสร้อยใช้เส้นสายติดต่อให้ จนได้มีที่ทำมาหากินเป็น
หลักแหล่ง บุญคุณของลุงและป้าผู้อารีต่อครอบครัวเขา จึงเป็นสิ่งที่วงศ์รวี
ระลึกถึงอยู่เสมอ
หลังใส่บาตรเสร็จ วงศ์รวีก็ขอตัวไปตลาด โดยมีน้ำทิพย์ตามไปด้วย
ทีแรกวงศ์รวีอยากให้น้องสาวอยู่บ้านมากกว่า แต่พอคิดอีกทีก็เป็นการดี
เพราะจะได้ให้น้องสาวกลับมาเป็นเพื่อนแม่ด้วยจึงไม่ได้ขัดอะไร แต่แม่กลับ
ไม่ได้เห็นด้วยกับความคิดของเขา
“พาน้องมาด้วยทำไม…”
แม่เอ็ดเบาๆ ขึ้นเมื่อเห็นน้ำทิพย์มาที่โรงพยาบาลด้วย
“น้ำขอให้พี่รวีพามาเองจ้ะ อยากมาเยี่ยมพี่กร”
“วันนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับแม่” วงศ์รวีถามขึ้น พร้อมกับหันไป
มองภากรที่นอนหันหลังให้ด้วยความเป็นห่วง
“ดีขึน้ มากแล้ว นีก็่ เพิง่ จะหลับไป หมอบอกว่าพรุง่ นีให้
้ กลับบ้านแล้ว”
“แล้วแม่ได้นอนบ้างหรือเปล่าจ๊ะ ดูสิ…หน้าซีดเชียว” น้ำทิพย์เข้าไป
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เอาใจ ทำให้แม่อารมณ์ดีขึ้น
“ได้นอนสิ…เมื่อคืนก็หลับทั้งคืน”
“ถึงได้นอนทั้งคืน แต่ก็คงไม่สบายเหมือนนอนที่บ้านเราหรอกครับ
เดี๋ยววันนี้แม่กลับไปบ้านก่อนนะจะได้พักผ่อนด้วย คืนนี้ผมเฝ้ากรให้เอง”
สีหน้าของแม่คล้ายจะลังเล คงไม่วางใจเพราะรูอ้ ยูว่่ าทัง้ เขาและภากร
ไม่ลงรอยกัน…
“แม่ครับ วันจันทร์แม่ก็จะไปขายของอีก ยังไม่ได้ซื้อของเตรียมเลย
นะ เชื่อผมเถอะ ผมอยู่ได้”
วงศ์รวีพยายามหาข้ออ้างเพือ่ ให้แม่ได้พัก และรูดี้ ว่าแม่ห่วงเรือ่ งขายของอยู่ กลัวว่าหยุดไปนานจะถูกยึดทีทำ
่ มาหากิน หรือเสียลูกค้าไป จึงยก
เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้าง ทำให้มารดายอมที่จะกลับบ้าน…
เมื่อแม่กับน้ำทิพย์กลับไปแล้ว ความตั้งใจของวงศ์รวีก็ถูกแทนที่ด้วย
ความกังวล ใจของเขาเริ่มมีคำถามว่า ถ้าหากภากรตื่นขึ้นมา แล้วเกิดไม่
พอใจที่เห็นหน้าเขาล่ะจะเป็นยังไง ถ้าถึงกับอาละวาด แล้วจะทำอย่างไรดี
รู้ตัวว่าเริ่มคิดมากจนเกินกว่าเหตุ วงศ์รวีก็รีบสลัดความกังวลนั้นทิ้ง
หยิบหนังสือพิมพ์มาอ่านเพือ่ ฆ่าเวลา แต่เพียงแค่เปิดอ่านเนือ้ ข่าวก็ทำให้เด็ก
หนุ่มอย่างเขาต้องถอนใจ
เพราะในกรอบสีเ่ หลีย่ มทัง้ ใหญ่และเล็กมีแต่เรือ่ งชวนเครียดทัง้ สิน้ ทัง้
เรื่องความขัดแย้งจนนำไปสู่การทำร้ายและทำลายกัน ข่าวปล้นฆ่าชิงทรัพย์
รวมไปถึงข่าวทารุณกรรม การล่วงละเมิดทางเพศเด็กเล็กและผูห้ ญิง ซึง่ บาง
ข่าวก็โหดร้ายเกินกว่าความรู้สึกของคนทั่วไปอย่างเขาจะรับไหว
วงศ์รวีไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึน้ กับสังคมในยุคนี้ ความอดทนและความ
ละอายต่อการทำชัว่ ถึงได้ลดน้อยลง จิตใจของคนไร้สำนึกถึงบาปบุญคุณโทษ
ทำให้สามารถกระทำการใดๆ โดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจ
เสียงขยับตัวของภากร ทำให้วงศ์รวีหยุดความสนใจจากหนังสือพิมพ์
แล้วถามขึ้นอย่างเบาๆ ว่า
“เอ่อ…นายจะกินโจ๊กเลยมั้ย เดี๋ยวออกไปอุ่นให้”
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ภากรเหลือบตามองเขาอย่างแปลกใจ วงศ์รวีรีบแก้ตัวทันทีว่า
“เออ…เราให้แม่กลับไปนอนพักที่บ้านเอง คืนนี้เราอาสามาเฝ้านาย
จริงๆ…เราแค่อยากให้แม่ได้พักผ่อนบ้างเท่านั้น”
“ทำไมแม่ไม่บอกเอง…”
ภากรถามห้วนๆ จ้องตรงมาทีเขา
่ เพือ่ รอคำตอบ กดดันจนวงศ์รวีคิด
จะเลี่ยงออกไปจากห้อง แล้วคนป่วยก็เอ่ยขึ้นว่า
“แม่บอกว่านายเป็นคนช่วยเรา ถ้าไม่มีนาย เราอาจตายไปแล้ว”
ถึงแม้น้ำเสียงของน้องชายจะราบเรียบ แต่น่าแปลกทีวงศ์
่ รวีไม่ได้สัมผัส
ถึงความอึดอัดอย่างทุกครั้ง ทำให้เขากล้าที่จะยิ้ม และโต้ตอบออกไปว่า
“นายไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ต้องดูแลตัวเองให้มากรู้หรือเปล่า แม่เป็น
ห่วงนายมากนะ”
เขาไม่ได้แสร้งเอาใจ หรือต้องการพูดให้ดูดี แต่วงศ์รวีไม่อยากให้
ภากรมองข้ามความรักและความห่วงใยทีแม่
่ มีให้ลูกๆ เพือ่ ว่าวันหนึง่ ข้างหน้า
จะได้ไม่ต้องมานึกเสียใจ ที่วันนี้มองไม่เห็นความสำคัญของผู้ให้กำเนิด
“เรารู้…”
“เออ…ฉันอยากให้นายดีกับแม่มากๆ คุยกับแม่บ้าง ต่อไปไม่สบาย
เป็นอะไรก็ต้องบอกแม่…”
“หยุดพูดได้แล้ว…” ภากรแทรกขึน้ ก่อนทีวงศ์
่ รวีจะพูดจบ และหลับตา
เหมือนไม่อยากฟังสิง่ ทีวงศ์
่ รวีพยายามเตือน “นายนีมั่ นน่าเบือ่ จริงๆ เลย คิด
จะสอนเราเหรอไง”
“เปล่า…”
“เราอยากพักผ่อน นายกลับไปเถอะ เราอยูคน
่ เดียวได้ บอกตรงๆ ว่า
ไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณนายมากไปกว่านี้…”
“แต่เราเป็นพี่น้องกันนะ”
“ไม่ใช่…เราไม่ใช่พี่น้องกัน นายไปซะเถอะ…”
วงศ์รวีไม่เข้าใจว่าทำไมภากรจึงได้เกลียดชังเขานัก แม้ในเวลาเช่นนี้
ก็ยังไม่ยอมละอคติที่มีต่อตนอีก จนวงศ์รวีอยากจะกระชากคอเสื้อมาถาม
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เหตุผล แต่สุดท้ายเขาทำได้แค่เดินออกไปจากห้อง และเลือกทีจะ
่ เฝ้าอยูข้่ าง
นอกแทน เพื่อให้อีกฝ่ายสบายใจ โดยไม่ทันสังเกตเห็นสายตาของภากรที่
มองตามออกมา
สายตาที่เคยแข็งกร้าว ค่อยๆ อ่อนแรง และขอบตาเริ่มมีน้ำมาคลอ
เมือ่ ความกลัวกำลังกัดกร่อนกำลังใจทีมี่ จนหมดสิน้ ในหัวของภากรได้ยนิ แต่
เสียงของหมอที่เข้ามาคุยกับแม่เมื่อคืนที่ผ่านมา
“ก้อนเนื้อในสมองอาจจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยไม่มีอันตรายก็ได้ แต่ก็
ไม่มีใครตอบได้ว่าเราจะโชคดีหรือโชคร้าย ทางทีดี่ เราควรจะตรวจอย่างละเอียด
และถ้าจำเป็นจริงๆ ก็คงจะต้องผ่าตัดเอาก้อนเนือ้ ออก ซึง่ เคสนีบอก
้ ได้เลยว่า
ผลจะห้าสิบห้าสิบ และโอกาสผ่าก็มีแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเอง…”

ไม่มีกลางคืนไหนทียาว
่ นาน และไม่มีกลางวันใดทีจะ
่ ยัง่ ยืน ทุกอย่าง
บนโลกล้วนเปลี่ยนไปตามวิถีของตะวัน เปรียบความสุข และความทุกข์ก็
ไม่ได้แตกต่างกัน
มีคนกล่าวเอาไว้ว่าจงอย่ามองแต่ความทุกข์ ให้ลองไม่คิด หรือข้าม
ความสนใจไปบ้าง เพราะยิง่ เราไปคอยแต่จับจ้องความทุกข์เหล่านัน้ ก็จะยิง่
รูส้ กึ ว่าความยากลำบากไม่ยอมหนีไปไหน แต่ความจริงทุกอย่างไม่ได้ง่ายดาย
อย่างนั้น
วงศ์รวีเริ่มไม่แน่ใจว่าครอบครัวของเขากำลังจะถูกท้าทายด้วยบท
ทดสอบอะไรอีกหรือเปล่า ถึงแม้ภากรจะกลับมาพักรักษาตัวทีบ้่ านแล้ว และ
ไปโรงเรียนได้ตามปกติ ราวกับว่าเมือ่ สามสีวั่ นทีผ่่ านมาไม่มีอะไรเกิดขึน้ แต่
ไม่มีใครรูว่้ าเมือ่ ไหร่อาการของโรคจะกำเริบขึน้ อีก การรักษาให้หายขาดมีเพียง
วิธีเดียวเท่านั้นคือการผ่าตัด และจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์
ซึ่งมีความชำนาญเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะฉะนั้นเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
เตรียมเอาไว้ในยามฉุกเฉิน แม่จึงไม่ยอมเสียเวลาพักแม้แต่วันเดียว
ข้างโรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปขนาดใหญ่ ทุกๆ เช้าจะมีแม่ค้าพ่อค้า
นำของกินและของใช้มาขาย จนกลายเป็นตลาดนัดขนาดเล็กๆ โดยมีคน
ดูแลมาเก็บเงินค่าที่วันละหนึ่งร้อยบาทเป็นประจำ
แม่เป็นกลุม่ แรกๆ ทีเข้
่ ามาจับจองขายอาหารทีนี่ ่ ด้วยความช่วยเหลือ
จากป้าสร้อยซึง่ รูจ้ กั กับคนจัดสรรผลประโยชน์ อาหารพืน้ ๆ ฝีมอื ของแม่อย่าง
กะเพราหมูสับราดบนข้าวสวยร้อนๆ แถมด้วยไข่ดาวอีกฟอง ถูกปากบรรดา
สาวและหนุม่ โรงงานเป็นอย่างมาก หากวันไหนมีเวลาแม่จะคิดหาเมนูใหม่ๆ
มาสลับสับเปลีย่ น และยังเอาใจลูกค้าด้วยการเพิม่ ข้าวให้อีกจนล้นกล่อง จึง
ทำให้มีลูกค้าติดใจจนไม่ยอมไปซื้อร้านอื่น…
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วันนีโรงเรี
้ ยนหยุดให้อ่านหนังสือสอบ วงศ์รวีจึงอาสามาช่วยแม่อีกแรง
ยังไม่ทันจะยกข้าวกล่องมาตัง้ วางขาย ก็เริม่ มีลูกค้ามารอซือ้ จนเขาต้องรีบ
ยกโต๊ะพับที่กระบะหลังรถมาตั้ง แล้วช่วยแม่ยกกล่องข้าวออกมาวางเรียง…
“แหม…หายไปหลายวันเลยนะแม่ค้า คิดว่าเลิกขายแล้วซะอีก”
“พอดีลูกไม่สบายจ้ะ ตอนนี้หายดีแล้ว”
“บอกเลยว่ากินข้าวร้านอื่นก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือพี่วลัย…”
“ขอบใจมากนะ…”
แม่ตอบและทักทายลูกค้าทุกคนอย่างอารมณ์ดี พลางยืน่ มือออกไปรับ
ข้าวกล่องมาใส่ถุงตลอดเวลา จนวงศ์รวีรูส้ กึ ได้ว่าแม่มีความสุขทีได้
่ มาขายของ
ได้พบเจอลูกค้า และเพื่อนพ่อค้าแม่ขายด้วยกัน เหมือนไม่ใช่แม่คนเดิมที่
เข้มงวด หน้าตาเคร่งเครียดตลอดเวลา รอยยิ้มของแม่ทำให้เขาพลอยรู้สึก
สบายใจไปด้วย หากแต่ความสุขนั้น กลับโดนกระชากทิ้ง เมื่อได้ยินเสียง
ตะโกนโหวกเหวกดังจากทางด้านหลัง และสักพักบรรดาคนงานก็พากันเดิน
หนีเข้าโรงงาน
พนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่งตรงเข้ามาคุยกับแม่…
“ป้ามาขายไม่ได้อีกแล้วนะ เดีย๋ วตรงนีเจ้
้ าของจะล้อมรัว้ ห้ามคนนอก
เข้ามาเด็ดขาด”
ถึงแม้จะพูดดีๆ ไม่ได้กระโชกใส่ หรือแสดงท่าทางขึงขังวางอำนาจให้
เห็น แต่สิ่งที่ได้ยินก็ทำให้วงศ์รวีและแม่ถึงกับตกใจ งงงันจนทำอะไรไม่ถูก
“อ้าว แล้วจะให้ไปขายที่ไหนล่ะจ๊ะ ฉันวางเงินมัดจำที่ไว้แล้วนะ”
แม่ลั่นถามออกไปอย่างไม่ยอม เสียงดังจนวงศ์รวีต้องรีบเข้ามายืน
ข้างๆ หวั่นใจว่าจะเกิดเรื่องบานปลาย
“ตอนนี้คนที่มาเก็บเงินป้าถูกไล่ออกไปแล้ว เจ้านายจะเอาที่ตรงนี้มา
ขยายโรงงาน”
เหมือนฟ้าผ่าฟาดลงมาตรงหน้า ทัง้ แม่และบรรดาพ่อค้าแม่ค้าทีอยู
่ ใ่ กล้ๆ
ซึ่งได้ยิน ต่างก็หันมามองหน้ากันเลิ่กลั่ก ถกเถียงกันอื้ออึงไปหมด และ
เสียงโวยวายของใครคนหนึ่งในกลุ่มก็ดังขึ้น
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“ทำอย่างนี้ได้ยังไง พวกเราทำมาหากินสุจริตนะ”
“ใช่ พวกคนรวยเห็นแก่ได้ ไปๆ…ประท้วงเลยดีกว่า”
ความไม่พอใจทีไม่
่ ต่างจากไฟ ซึง่ มีเชือ้ มาจากความกลัวจะไม่มีทีทำมา
่
หากินถูกจุดให้ลุกขึน้ อย่างง่ายดาย แม่ค้าพ่อค้ากว่าห้าสิบชีวติ พากันส่งเสียง
ตะโกนเรียกร้อง แล้วพร้อมใจกันตรงไปที่หน้าประตูโรงงานเพื่อเรียกร้องขอ
ความเป็นธรรม บางคนก็ด่าทออย่างเสียๆ หายๆ ใช้คำหยาบคายจนต้อง
เตือนกันเอง ในขณะทีบรรดา
่
พนักงานรักษาความปลอดภัยรีบเผ่นหลบเข้าไป
ข้างใน และปิดประตูอย่างแน่นหนา ด้วยกลัวว่าจะเกิดเหตุปะทะกัน
“จะทำยังไงล่ะทีนี้ ถ้าขายของไม่ได้แล้วจะทำยังไง”
วลัยรำพึงกับตัวเองอย่างหมดแรง พอเหลือบตาไปมองกล่องข้าวที่
เหลืออยู่ ก็ยิ่งท้อแท้มากขึ้นกว่าเดิม ถ้าไม่ได้ขายของแล้วจะหาเงินมาจาก
ไหน หล่อนรู้สึกว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เสียแล้ว
“ไม่เป็นไรนะครับแม่ เดี๋ยวเราค่อยๆ คิดหาทางออกกัน”
วงศ์รวีคิดว่าตัวเองเข้าใจความรู้สึกของมารดาในเวลานี้ได้เป็นอย่างดี
หากแต่คำปลอบของเขาไม่สามารถทำให้ผู้เป็นแม่สบายใจได้เลยแม้แต่น้อย
แม่ผละไปรวมกลุ่มกับคนอื่นๆ ที่หน้าโรงงาน เพื่อดูสถานการณ์ จนได้ข้อ
สรุปว่าจะมีการตั้งตัวแทนเพื่อเข้าไปขอเจรจา
ปัญหาของคนหาเช้ากินค่ำ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องปากท้อง หากไม่มีที่
ขายของทำมาหากิน ในสถานการณ์ที่ต้องเตรียมเงินก้อนใหญ่ไว้เพื่อรักษา
ภากรด้วยแล้ว จึงทำให้แม่เครียดและกดดันกับสิง่ ทีเผชิ
่ ญอยู่ จนรูส้ กึ ว่าโชคชะตากำลังกลั่นแกล้ง พอกลับมาถึงบ้าน แม่ก็รีบไปปรึกษาป้าสร้อย ก่อน
จะออกไปข้างนอกด้วยกัน…
แม่สัง่ ห้ามเขาบอกเรือ่ งนีกั้ บน้องๆ เด็ดขาด แต่เรือ่ งนีไม่
้ ใช่เรือ่ งเล็กๆ
และความลับก็ไม่มีในโลกเสียด้วย หลังจากที่หายไปอ่านหนังสือที่บ้านลุง
สมานอยูนาน
่
พอกลับมาน้ำทิพย์ก็มาคาดคัน้ เขาให้พูดความจริงต่อหน้าภากร
ซึ่งทำทีเหมือนไม่สนใจในตอนแรก
“พี่รวีอย่าโกหกน้ำนะ บอกมาว่าจริงหรือเปล่า”

